
Διαδικασία επιλογής εξερχομένων φοιτητών Erasmus 

 

Για την επιλογή των προς μετακίνηση φοιτητών ακολουθείται μια διαδικασία που 

είναι αντικειμενική, αξιόπιστη  και διαφανής. Σκοπός της είναι να επιλεγούν εκείνοι,  

που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις υποχρεώσεις ενός 

υποτρόφου Erasmus. Η διαδικασία αυτή γίνεται μια φορά το χρόνο κατά του μήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο, ανεξάρτητα την περίοδο μετακίνησης (α ή β εξάμηνο), και 

βασίζεται στον έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας για την παρακολούθηση νομικών 

σπουδών στην αλλοδαπή, σε συνεκτίμηση με τις επιδόσεις των υποψηφίων κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους  στη Σχολή μας. Έτσι,  

 

Αφού γίνει ενημέρωση των φοιτητών σε ανοικτή εκδήλωση για το Πρόγραμμα από 

το Συντονιστή του Προγράμματος, ανοίγεται μια άνετη προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων για τους επιθυμούντες να μετακινηθούν. Οι φοιτητές με την αίτησή τους 

δηλώνουν γλώσσα/ες που επιθυμούν να εξεταστούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη 

Γραμματεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών.  

 

Ακολούθως οι υποψήφιοι εξετάζονται στη γλώσσα/ες επιλογής τους από Καθηγητές 

της Σχολής μας, που ελέγχουν τη γλωσσική τους επάρκεια. Οι εξεταστές Καθηγητές 

κατατάσσουν σε σειρά επιτυχίας τους επαρκείς. 

 

Στο επόμενο στάδιο γίνεται η κατανομή των θέσεων από το Συντονιστή του 

Προγράμματος μεταξύ όσων έχουν αποδείξει γλωσσική επάρκεια.  Εδώ 

ακολουθείται το σύστημα «ο πρώτος στην κατάταξη γλωσσικής επάρκειας διαλέγει 

πρώτος, ο δεύτερος επιλέγει από τις θέσεις που έχουν απομείνει μετά την επιλογή 

από τον πρώτο κοκ».   

 

Ακολουθεί η ενημέρωση των αλλοδαπών Πανεπιστημίων για τους επιλεγέντες 

(nomination), που γίνεται από τη Γραμματεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών, με 

σκοπό να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως (Μάιο). Από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει 

η επικοινωνία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων με τους επιλεγέντες, χωρίς τη 



μεσολάβηση του Συντονιστή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση ο Συντονιστής 

ενημερώνεται για την πρόοδο των επαφών, ώστε να παρέμβει αν υπάρξουν 

προβλήματα επικοινωνίας.  

 

Στο πλαίσιο των συνεννοήσεων αυτών οι επιλεγέντες θα κληθούν να επιλέξουν τα 

μαθήματα από τα διαθέσιμα, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό, 

και να συμπληρώσουν το λεγόμενο learning agreement, που εγκρίνεται από τους 

δύο Συντονιστές (προέλευσης και υποδοχής). Για να είναι αποδεκτό το learning 

agreement θα πρέπει να εμπεριέχει μαθήματα που συγκεντρώνουν στο 

Πανεπιστήμιο υποδοχής 30 ECTS και αντιστοιχούν σε οφειλόμενα μαθήματα για τη 

λήψη πτυχίου από τη Σχολή μας. Μικρές αλλαγές στο learning agreement μπορούν 

να γίνουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, πάντα σε συμφωνία των δύο 

Συντονιστών.  

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται κάθε χρόνο λαμβάνοντας υπόψη την 

περίοδο των διακοπών του Πάσχα έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των 

θέσεων πριν την περίοδο των διακοπών. 

 

Τέλος, μέσα στον Ιούνιο θα κληθούν οι προς μετακίνηση φοιτητές από το Γραφείο 

Διεθνών Σχέσεων του ΔΠΘ να συνάψουν τη σύμβαση υποτροφίας από το ΙΚΥ.  Το 

ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ποικίλει ανά χώρα υποδοχής. 

 

Μετά την επιστροφή τους οι φοιτητές υποβάλλουν στους αρμόδιους Τομείς αίτηση 

για την αναγνώριση των μαθημάτων, που εξετάστηκαν με επιτυχία στο εξωτερικό, 

συνυποβάλλοντας το βαθμολόγιο (transcript of records) καθώς και το περίγραμμα 

των μαθημάτων.     

 

Επιλέξιμοι προς μετακίνηση είναι οι φοιτητές όλων των ετών, χωρίς περιορισμό, αν 

και εξ αντικειμένου είναι περισσότερο εύκολη η εξεύρεση αντίστοιχων μαθημάτων 

σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στους φοιτητές των μικρών ετών, που έχουν ακόμη  

αρκετά οφειλόμενα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους.  
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